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ATENÇÃO 
                   O Ministério Público do Trabalho da 10ª Região iniciou, a partir de uma denúncia feita pelo SINTTEL-
DF, um processo de investigação contra a empresa TIVIT para apurar uma série de reclamações relatadas 
pelas(os) trabalhadoras(es) ao sindicato. De acordo com as informações da categoria, a empresa altera de forma 
contínua o horário de trabalho da(o) funcionária(o) sem aviso prévio e sem a concordância da(o) empregada(o), 
colocando-a(o) em horários incompatíveis com seus compromissos pessoais, como buscar o filho na creche ou 
estudar. Se a(o) empregada(o) não aceitar passivamente as constantes alterações na sua jornada de trabalho, 
é assediada(o) moralmente. Esta prática da TIVIT é uma afronta aos direitos das(os) trabalhadoras(es), uma vez 
que o Acordo Coletivo de Trabalho assinado com o SINTTEL-DF assegura que a alteração do horário de trabalho 
só é possível com a anuência expressa da(o) empregada(o).   
 
                   No caso das mulheres, muitas trabalham de 3 a 4 domingos consecutivos por mês sem gozar a folga 

quinzenal coincidente com o domingo. Além disso, quem apresenta atestado médico é punido com a 

transferência para os piores horários, assim considerados os últimos turnos da noite, quando o transporte 

público é precário e o índice de violência é assustador. Mais grave, alguns supervisores têm coagido as(os) 

funcionárias(os) a assinarem documentos durante a operação, sem permitir a leitura prévia e com data 

retroativa à data de admissão.  

                   Finalmente, é importante destacar que se as trabalhadoras e os trabalhadores não se manifestarem 

no prazo estipulado pelo Procurador do Trabalho, o procedimento será arquivado e o sindicato não poderá 

prosseguir com a ação para impedir e responsabilizar a TIVIT por essas práticas tão perversas, imorais e 

desumanas. Como o prazo é curto, apenas 10 dias, pedimos que registre sua denúncia o quanto antes. O MPT 

10ª Região já alertou que se algum(a) trabalhador(a) for punido pela TIVIT porque fez a denúncia, a empresa 

responderá na Justiça.  

O SINTTEL-DF PRECISA DA SUA AJUDA PARA LUTAR POR VOCÊ 
               A(O) TRABALHADORA(O) QUE TEVE O SEU HORÁRIO ALTERADO SEM SUA 
CONCORDÂNCIA OU A TRABALHADORA QUE FOI ESCALADA PARA TRABALHAR EM 3 OU 
4 DOMINGOS CONSECUTIVOS NOS ÚLTIMOS 3 MESES, ENTRE EM CONTATO COM O 
SINTTEL-DF: pelo telefone 3321-6674 (Drª Flávia ou Diretor Coan) ou pelo e-mail 
juridica@sinttel.org.br ou coan@sinttel.org.br para registrar sua denúncia, nome 
completo e telefone. 
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